
 

 

Fişă cu date de securitate conform Reg. UE 1907/2006 modificat 
 

 

       Noiermbrie 2017 

       Pagina | 1 

 
 

FIŞA CU DATE DE SECURITATE 

 
Conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 

 

 

SECŢIUNEA 1: IDENTIFICAREA SUBSTANŢEI / AMESTECULUI ŞI A SOCIETĂŢII /    

                            ÎNTREPRINDERII 

 

  

1.1. 
Element de identificare a 

produsului  ........................... 
 

Denumire comerciala 

……………. 

Îngraşăminte foliare complexe de tip NKP, NP sau NK 

 

 

Calcig 
   

 

1.2. 

 

 

Utilizări relevante 

identificate ale substanţei sau 

amestecului şi utilizări 

contraindicate  

 

 

 

               Poate fi utilizat doar ca îngraşământ foliar 

 

  

1.3. 
Detalii privind furnizorul 

fişei cu date de securitate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribuitor in Romania 

                SC Chemical Independent Group SRL 
                Câmpia Turzii 

                Str. Laminoristilor, nr. 246 

                405100, Cluj 

                ROMANIA 

                Telefon/Fax  +40 (0)264 365 144 

                Telefon:        +40 788 363 508(9) 

      Email : office@cig.ro 

 

 

                SC Aectra Agrochemicals SRL 
                Sos. Odai nr. 341-345 

                013604 Bucuresti, sector 1 

                ROMANIA 

                Tel: +40 (0)21 312 2789 

                Fax: +40 (0)21 312 0829 

 

  

1.4. 
Număr de telefon care poate 

fi apelat în caz de urgenţă  

Centrul info toxicologic INSP 

                +40 (0)264 365 144  ( doar în caz de urgenţă) 

 

                +40 21 318 36 06  numai pentru informatii    

                  toxicologice 
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SECŢIUNEA 2: IDENTIFICAREA PERICOLELOR 

 

  2.1. Clasificarea 

substanţei sau a 

amestecului 

 

Îngrăşămintele compleze de tip NKP, NP sau NK sunt substanţe anorganice 

multiconstituent. Nu sunt clasificate ca fiind substanţe periculoase conform 

directivei 67/548. 

 Clasificarea DPD a 

produsului 

conform Dir. 

1999/45/CE 

modificată 

 

-  

 Clasificarea CLP 

aprodusului 

conform Reg. 

1272/2008 modificat 

- 

 Clasificare conform 

OMS   ....................................  

Ghid de Clasificare 

2009 

 

 

 Pericole pentru 

sănătatea umană  ...................  

Acest produs nu este periculos dacă este manipulat corect. Totuşi trebuie să se 

ţină seama de următoarele aspecte:  

- Poate produce iritaţii la contactul prelungit cu pielea; 

- Poate produce iritarea ochilor la contact prelungit şi repetat; 

- La cantitaţi mici nu are efecte toxice la ingerare, la cantităţi mari poate 

genera deranjamente gastrointestinale, iar în cayuri extreme (în special la 

copii) formarea methemoglobinei, aşa numitul sindrom “blue baby” şi 

poate cauza apariţia cianozei (sesizată  pprin albastrirea buzelor) 

   

 Pericole pentru 

mediul înconjurător  

- 

   

  2.2. Elemente pentru 

etichetă 

 

 Pictograme de pericol      

   

 Cuvânt de avertizare  ............  - 

 

 Fraze de pericol - 

   

   

 Fraze de precauţie - 

   

  2.3. Alte pericole  .......................  Nici un ingredient nu este clasificat ca fiind PBT 

(persistent, bioacumulativ şi toxic) sau vPvB (foarte 

persistent şi foarte bioacumulativ). 
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     SECŢIUNEA 3: COMPOZIŢIE / INFORMAŢII PRIVIND COMPONENŢII 

 

  

3.1. 
Substanţe  .............................  Produsul este un amestec, nu o substanţă. 

 

   

 

 

3.2.  

Amestecuri  ..........................  A se consulta secţiunea 16 pentru  textul integral al 

frazelor de pericol. 

 

 Ingredientii activi  

   

 Azotat de potasiu  .................  

Uree ……………………….. 

Azotat de calciu……………. 

Azotat de magneziu………… 

 

CAS : 7757-79-1  Nr. CE : 231-818-8 

CAS : 57-13-6 

 

CAS : 10377-60-3 ;  < 10% 

 

 

SECŢIUNEA 4: MĂSURI DE PRIM AJUTOR 

 

  4.1. Descrierea măsurilor de prim 

ajutor 

Dacă expunerea a avut loc, nu aşteptaţi ca simptomele 

să evolueze, demaraţi imediat procedurile descrise mai 

jos. 

 

 Inhalare  ................................. În caz de inhalare a produsului, scoateţi victima la aer 

curat. În cazul apariţiei simptomelor, apelaţi la serviciul 

medical 

 

 Contact cu pielea  .................. Îndepărtaţi imediat hainele şi încălţămintea contaminate. 

Spălaţi zona cu apă din abundenţă. În cazul apariţiei 

simptomelor, apelaţi la serviciul medical. 

 

 Contact cu ochii  .................... Clătiţi imediat ochii cu multă apă timp de 15 minute. În 

cazul apariţiei simptomelor, apelaţi la serviciul medical. 

 

 Ingestie  ................................. Persoana expusă trebuie să îşi clătească gura dar să nu 

inducă voma. Nu oferiţi niciodată nimic pe gură unei 

persoane inconştiente. În cazul apariţiei simptomelor, 

apelaţi la serviciul medical 

 

  4.2. Cele mai importante 

simptome şi efecte, atât acute, 

cât şi întârziate 

Se recomandă menţinerea sub observaţie medicală cel 

puţin 48 de ore, spre a preveni apariţia unui eventual 

edem pulmonar sau a methemoglobinemiei. 
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 4.3. 
 

Indicaţii privind orice fel de 

asistenţă medicală imediată şi 

tratamentele speciale 

necesare 

 

 

Tratamentul va fi decis de medic functie de simptomele 

prezentate de catre pacient.  

   

 

 

Note pentru medic  ................ Methemoglobinemie 

 

 

SECŢIUNEA 5: MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR 

 

  5.1. Mijloace de stingere a 

incendiilor  ........................... 

Amestecul nu este combhustibil.  

Pentru incendii mici se utilizează apa. 

Pentru incendii mari se utilizează apa. 

   

  5.2. Pericole speciale cauzate de 

substanţa sau amestecul în 

cauză 

 

Produşii principali de descompunere sunt compuşi în 

caz de incendiu sunt: oxizi de azot, amoniac, amine. 

 

  5.3. Recomandări destinate 

pompierilor  ......................... 

Nu sunt necesare măsuri speciale de stingere a 

incendiilor. Purtaţi echipament de protecţie 

corespunzător. Aparat de respirat autonom. 

 

 

SECŢIUNEA 6: MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ 

 

  6.1. Precauţii personale, 

echipament de protecţie şi 

proceduri de urgenţă 

Protecţia mâinilor: mănuşi de protecţie. 

Protecţia ochilor: mască de protecţie pentru faţă – 

ochelari de protecţie etanşi (carcasă de plastic; lentile de 

policarbonat) pentru substanţe chimice – viyiera de 

protecţie (policarbonat) la pericol de stropire cu nitrat. 

Protecţia pielii: Îmbrăcăminte de protecţie: costum de 

protecţie impermeabil la pulberi; încălţăminte  rezistentă 

împotriva agresiunii chimice, mecanice cu proprietăţi 

antistatice. 

   

  6.2. Precauţii pentru mediul 

înconjurător  

Strângeţi produsul dispersat pentru a preveni 

contaminarea ulterioară a suprafeţei, solului sau apei. 

Apa folosită la spălare nu trebuie să ajungă în apele de 

suprafaţă. Eliminarea necontrolată în cursurile de apă 

trebuie anunţată organismului de reglementare 

corespunzător. 

 

  6.3. Metode şi materiale pentru 

izolarea produsului vărsat şi 

curăţare 

Se recomandă luarea în considerare a posibilităţilor de 

prevenire a efectelor dăunătoare ale dispersiei. 

Aspiraţi sau colectaţi produsul în containere speciale, 

marcate pentru deşeuri. Curăţaţi zona afectată cu multă 
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apă. Reciclaţi dacă este posibil. 

Nu colectaţi produsul deversat în rumeguş sau alte 

materiale combustibile. 

Nu folosiţi dopuri realizate din materiale organice 

precum lemnul pentru a opri scurgerile 

 

  6.4. Trimiteri către alte secţiuni  Consultaţi secţiunea 8.2 privind protecţia personală. 

Consultaţi secţiunea 13 pentru eliminare. 

 

SECŢIUNEA 7: MANIPULAREA ŞI DEPOZITAREA 

 

  7.1. Precauţii pentru manipularea 

în condiţii de securitate  ...... 

Utilizaţi o ventilaţie adecvată. Evitaţi sursele de 

aprindere (scânteie, flacăra). Evitaţi contaminarea cu 

orice surse, inclusiv metale praf şi substanţe organice 

   

 Condiţii de depozitare în 

condiţii de securitate, inclusiv 

eventuale incompatibilităţi 

Produsul este stabil în condiţii normale de depozitare. A 

se proteja împotriva temperaturilor extreme.  

  A se păstra în recipiente bine închise, etichetate. 

Încăperea de depozitare ar trebui construită din material 

neinflamabil, să fie închisă, uscată, ventilată şi 

prevăzută cu podea impermeabilă, fără a permite accesul 

persoanelor neautorizate şi copiilor. Nu se recomandă 

depozitarea alimentelor, băuturilor, hranei pentru 

animale şi seminţelor.  

 7.2. Utilizare finală specifică 

(utilizări finale specifice)  .... 

Acest produs este un îngrăşământ chimic şi poate fi 

utilizat doar pentru aplicaţii permise oficial conform 

etichetei aprobate de autorităţile de reglementare. 

   

  7.3.    

 

SECŢIUNEA 8: CONTROALE ALE EXPUNERII / PROTECŢIA PERSONALĂ 

 

  8.1.  Parametri de control  

 Limite de expunere personală  Nu sunt specificate limite oficiale. 

Valorile recomandate prin ACGIH (1995-1996) pentru 

particule inhalabile: TLV/TWA: 10mg/m
3
. 

Deoarece nu s-a identificat un pericol de toxicitate care 

să conducă la clasificarea substanţei conform CLP, 

valoarea DNEL pe termen lung este considerată 

suficientă pentru a se asigura că nu se produc efecte în 

urma expunerii acute la substanţă. 

Nu s-au observat efecte locale după expunerea cutanată 

şi prin inhalare şi nu s-au determinat valori DNEL 

pentru efecte locale 

  Cu toate acestea, mai pot exista şi alte limite de 

expunere impuse de reglementări locale, care trebuie 

respectate. 
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  8.2. Controale ale expunerii  ...... Atunci când produsul este utilizat într-un sistem închis, 

echipamentul de protecţie personală nu va fi necesar. 

Următoarele precauţii se aplică altor situaţii, atunci când 

utilizarea unui sistem închis nu este posibilă sau atunci 

când sistemul trebuie deschis. Înainte de deschidere, 

aveţi grijă să eliminaţi pericolele din echipament sau 

sistemele de conducte. 

 

Precauţiile menţionate mai jos se referă în principal la 

manipularea produsului nediluat şi pentru pregătirea 

soluţiei de pulverizat, dar pot fi recomandate şi pentru 

pulverizare. 

 

 

 

Protecţia respiraţiei  În cazul unei manipulări normale, produsul nu 

reprezintă un pericol de expunere pe calea aerului.   În 

cazul unei dispersii accidentale a produsului ce produce 

cantităţi însemnate de vapori sau aburi, muncitorii 

trebuie să poarte un echipament de protecţie respiratorie 

aprobat oficial, prevăzut cu un filtru de  tip A.  

    

 

 

Mănuşi de protecţie 

 .............................  

Purtaţi mănuşi lungi rezistente la substanţe chimice, 

precum cele laminate, din cauciuc butil sau cauciuc 

nitril. Aveţi grijă să nu atingeţi nimic cu mănuşi 

contaminate. Aruncaţi mănuşile uzate şi nu le reutilizaţi. 

Spălaţi-vă pe mâini cu apă şi săpun imediat după 

terminarea lucrului. 

  

 

 

Protecţia ochilor  .  Purtaţi mască, nu doar ochelari de protecţie. Evitaţi 

contactul cu ochii.  

 

    

 

 

Protecţie 

suplimentară a pielii 

Pentru a preveni contactul cu pielea, purtaţi 

îmbrăcăminte rezistentă la substanţe chimice 

corespunzătoare, în funcţie de gradul de expunere. În 

situaţii normale de lucru, atunci când expunerea la 

produs nu poate fi evitată pentru o scurtă perioadă de 

timp, sunt suficienţi pantalonii impermeabili şi şorţul 

din material rezistent la substanţe chimice, sau salopeta 

din PE. Dacă sunt contaminate, salopetele din PE 

trebuie aruncate după utilizare. În caz de expunere 

considerabilă sau prelungită, se recomandă salopete din 

material laminat. 
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SECŢIUNEA 9: PROPRIETĂŢI FIZICE ŞI CHIMICE 

 

  9.1. Informaţii privind 

proprietăţile fizice şi chimice 

 

   Aspect   .................................. Lichid de culoare verde  

   Miros  .................................... - 

 

 Prag de acceptare a mirosului 

 ............................................... 

Nedeterminat 

 pH  ......................................... 5-7 soluţie 10% 

 Punctul de topire/punctul de 

îngheţare  ............................... 

Descompunere înainte de fierbere (produs in stare solid 

la temperatura camerei) 

   

 Limita superioară/inferioară de 

inflamabilitate sau de explozie  

Nu este explosiv 

   

   

 Solubilitatea (solubilităţile)  .. Solubil în apă 

   

 Proprietăţi explozive ............. Nu 

 Proprietăţi oxidante  .............. Neoxidant 

   

  9.2. Alte informaţii  

 Miscibilitatea  ........................ Produsul este solubil în apă. 

 

SECŢIUNEA 10: STABILITATE ŞI REACTIVITATE 

 

10.1. Reactivitate .........................  Îngrăşămintele complexe reacţionează cu materialele 

combustibile (motorina, lubrifianţi, etc.) şi materiale 

incompatibile: agenţi reducători, acizi, baze, cloraţi, 

cloruri, cromaţi, nitriţi, permanganaţi, pulberi metalice 

 

 

10.2. Stabilitate chimică  .............  Stabil in conditii normale de tempaeratura si pastrare. 

10.3. Posibilitatea de reacţii 

periculoase 

Nu apar reacţii periculoase dacă produsul este păstrat şi 

manipulat în condiţii adecvate. Stabil în condiţii 

normale de păstrare. 

 

10.4. Condiţii de evitat  ...............  Evitati temperaturile ridicate. Nu permiteti expunerea la 

foc deschis sau alte surse de caldura şi umiditate.  

   

10.5. Materiale incompatibile  ....  Agenţi reducători, acizi, baze, cloraţi, cloruri, cromaţi, 

nitriţi, permanganaţi, pulberi metalice; materiale 

combustibile  
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10.6. 

 

 

Produşi de descompunere 

periculoşi 

 

 

Oxizi de azot 

 

 

SECŢIUNEA 11: INFORMAŢII TOXICOLOGICE 

Toxicocinetica(absorbţie, metabolism, distribuţie eliminare) 

Rezultatele studiilor privind absorbţia, metabolismul, distribuţia si eliminarea: se estimează un 

grad mare de absorbţie pe baza a solubilităţii mari în apă.  

 

 

11.1 

 

 

 

 

 

11.2 

 

 

Generale 

 

 

 

 

 

Toxicitate 

 

 

 

La temperaturi foarte mari se descompun, cu degajare 

de vapori de apă , gaze 

toxice ca oxizi de azot , amoniac , clor , si acid 

clorhidric . 

 

 

Toxicitatea produsului depinde de compoziţie : 

- uree LD50 (oral , sobolani ) : >2000 mg/kg 

- fosfat monoamoniacal LD50 (oral , sobolani ) : >2000 

mg/kg 

-azotat de potasiu LD50 (oral , sobolani ) : >2000 mg/kg 
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11.1.1 Substanţă multicomponent 

 

 

   

(a) Toxicitate acută 

  – orală LD50>2000 mg/Kg corp. 

                - dermală LD50>5000 mg/Kg corp. 

                - inhalare LD50>88,8 mg/L.  

                - alte căi: nu există informaţii disponibile 

               Toxicitate la doze repetate   

                  Orală 28 zile – NOAEL >=  1500mg/Kg 

corp-zi. 

                  52 de săptămâni – 256 mg/Kg corp/zi.  

                  2 săptămâni – NOAEL > =185 mg/m
3
 aer. 

                 Cutanată – nu sunt studii disponibile 

                  

(b) Corodarea/iritarea pielii - Nu este iritant 

pentru piele şi nu este coroziv 

(c) Lezarea gravă/iritarea pielii – Nu este iritant 

pentru ochi 

(d) Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii – 

nu sunt date disponibile 

(e) Mutagenitate – toxicitate genetică negativă 

(f) Cancerogenitate – nu este cancerogen 

(g) Toxicitate pentru reproducere - Oral 

NOEL>=1500 mg/Kg corp/zi (ayotat de 

potasiu). 
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SECŢIUNEA 12:  INFORMAŢII  ECOTOXICOLOGICE 

 

12.1. 
 

Ecotoxicitatea  

 

 

Produs  

 

Toxicitate asupra peştilor  

Toxicitate asupra nevertebrate 

acvatice  

Toxicitatea asupra algelor  

 

Mediul terestru 

Mediul atmosferic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: LC50 (48 h, peşti apă statatoare) 447 mg/L  

: EC50 (nevertebrate apă dulce) 490 mg/L  

  

: EC50 (alge de apă dulce) > 1700 mg/L  

 

: Nu există studii relevante 

: Nu sunt date disponibile 

 

 

12.2. Persistenţă şi degradabilitate   Degradarea abiotică – nu sunt date disponibile 

Degradarea biotică – amestec anorganic. Nu sunt 

necesare studiile. Viteza medie de biodegradare în  

staţiile de tratare ape  reziduale este de 52 g N/ Kg 

solid dizolvat / zi la 20 grade C 

 

 Hidroliză (20 °C)  

 

Fotoliză în mediu apos (25 °C)   

Biodegradabilitate  

În apă amestecul este total disociat în ioni 

 

Nu sunt date disponibile 

Substanţele anorganice nu pot fi biodegradate )pe baza 

proprietăţiilor chimice) 

   

   

12.3. Potenţial de bioacumulare   
 

Nu este relevant dar este considerat mic datorită 

solubilităţii mari în apă 
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12.4. 
 

Mobilitate în sol  .................  

 

Nu sunt date disponibile 

  

12.5. Rezultatele evaluării PBT şi 

vPvB  ....................................  

 

 

Nu au fost facute evaluări – amestec anorganic 

 

12.6. Alte efecte adverse  .............  Nu se cunosc alte efecte periculoase relevante pentru 

mediu. 

 

SECŢIUNEA 13: CONSIDERAŢII PRIVIND ELIMINAREA 

 

13.1. Metode de tratare a 

deşeurilor  ............................ 
 

 

Eliminarea produsului  .......... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliminarea ambalajelor  ........ 

 

Conform Directivei Cadru privind Deşeurile 

(2008/98/CE), si Legii 211/2011 privind regimul 

deseurilor . 

A nu se contamina apa, alimentele, furajele sau 

seminţele prin depozitare sau eliminare. Nu eliminaţi în 

sistemele de canalizare. 

 

Recipientele pot fi spălate de trei ori (sau echivalent), 

apoi trimise la reciclare sau recondiţionare. Alternativ, 

ambalajul poate fi perforat pentru a nu mai putea fi 

utilizat în alte scopuri, după care poate fi eliminat la un 

depozit. 

 

Pentru materialele de ambalaj combustibile este posibilă 

incinerarea controlată cu epurare a gazelor de ardere. 

 

Eliminarea deşeurilor de ambalaje trebuie să se facă 

conform HG 621/2005 privind ambalajele si deseurile 

de ambalaje 

 

SECŢIUNEA 14: INFORMAŢII REFERITOARE LA TRANSPORT 

 

 Clasificare ADR/RID/IMDG/IATA/ICAO 

 

14.1. Numărul ONU  .................... - 

 

14.2. Denumirea corectă ONU 

pentru expediţie  .................. 

- 

 

14.3. Clasa (clase) de pericol 

pentru transport  ................. 

 

- 

 

14.4. Grup de ambalare  .............. - 

 

14.5. Pericole pentru mediul 

înconjurător  ........................ 

- 
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14.6. Precauţii speciale pentru 

utilizatori  ............................. 

A nu se elimina în mediul înconjurător. 

 

14.7. Transport în vrac, în 

conformitate cu Anexa II la 

MARPOL 73/78 şi Codul IBC

 ............................................... 

 

 

Produsul nu este transportat în vrac. 

 

SECŢIUNEA 15: INFORMAŢII DE REGLEMENTARE 

 

15.1. Regulamente / legislaţia în 

domeniul securităţii, sănătăţii 

şi mediului specifice 

(specifică) pentru substanţa 

sau amestecul în cauză 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Această  Fisă cu Date de Securitate este elaborată 

conform Regulamentului (CE) nr.1907/2006 REACH 

Anexa II, amendat prin Regulamentul (UE) nr. 

453/2010 privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si 

restrictionarea substantelor chimice. 

Regulament (CE) nr.1907/2006 (REACH) Restrictii la 

introducerea pe piată si utilizare, Regulament 

552/2009: Nu contine substante restrictionate. 

 

Reglementări Nationale: 

Legea 254/2011 pentru modificarea art. 26 din Legea 

nr. 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor 

chimice periculoase. 

HG 398 /2010 privind stabilirea unor măsuri pentru 

aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 

1.272/2008 al 

Parlamentului European si al Consiliului din 16 

decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea si 

ambalarea 

substantelor si a amestecurilor, de modificare si de 

abrogare a directivelor 67/548/CEE si 1.999/45/CE, 

precum si 

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006. 

HG 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea si 

etichetarea substantelor periculoase; 

HG 937/2010 privind clasificarea, ambalarea si 

etichetarea la introducerea pe piată a preparatelor 

periculoase 

HG 735/2006 privind limitarea emisiei de compusi 

organici volatili. 

HG 371/2010 pentru modificarea si completarea 

Hotararii Guvernului nr. 699/2003 privind stabilirea 

unor 
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15.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluarea securităţii chimice 

  

Măsuri pentru reducerea emisiilor de compusi organici 

volatili datorate utilizării solventilor organici în 

anumite activitati si instalatii 

Legea 360/2003 privind regimul substantelor si 

preparatelor chimice periculoase; 

Legea 263/2005 pentru modificarea si completarea 

Legii nr. 360/2003 privind regimul substantelor si 

preparatelor chimice periculoase; 

HG 1218/2006 privind cerintele minime de securitate in 

munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor 

impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici. 

 

Reglementari Europene: 

REGULAMENTUL (UE) NR. 286/2011 AL 

COMISIEI de modificare, în vederea adaptării la 

progresul tehnic şi ştiintific, a Regulamentului (CE) nr. 

1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului 

privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea 

substanţelor şi a amestecurilor. 

REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008 privind 

clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a 

amestecurilor, de modificare si de abrogare a 

Directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum si de 

modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006. 

Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al 

Parlamentului European şi al Consiliului privind 

clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a 

amestecurilor, de modificare şi de abrogare a 

directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de 

modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 

(Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 353 din 31 

decembrie 2008). 

 

 

Nu a fost efectuată o evaluare a securităţii chimice. 

 

SECŢIUNEA 16: ALTE INFORMAŢII 

 

   

 Lista abrevierilor  .................  CAS Serviciul de catalogare a substanțelor chimice 

CLP Clasificare, etichetare şi ambalare;se referă la 

 regulamentul UE 1272/2008 modificat 

CS Suspensie de microcapsule 

Dir. Directivă 

DNEL Nivel Derivat Fără Efect 

DPD Directiva privind preparate periculoase; se     

                referă la Dir. 1999/45/CE modificată 



 

 

Fişă cu date de securitate conform Reg. UE 1907/2006 modificat 
 

DSD Directiva privind substanţe periculoase; se  

                referă la Dir. 67/548/CE modificată 

EINECS Inventarul european al substanţelor chimice  

                existente cu caracter comercial 

Frază R Fraze de risc 

Frază S Frază de securitate 

FDS Fişă cu date de securitate 

GHS Sistemul global armonizat de clasificare şi  

                etichetare  a substanţelor chimice, Ediţia a  

                patra revizuită 2011 

IARC Agenţia internaţională pentru cercetarea  

                cancerului 

IBC Codul Internaţional pentru Substanţele  

                Chimice transportate în vrac 

IC50 Concentraţie de inhibare 50% 

ISO Organizaţia internaţională de standardizare 

IUPAC Uniunea internațională de chimie pură și  

                aplicată 

LC50 Concentraţie letală 50% 

LD50 Doză letală 50% 

LTEL-TWA: Limită de Expunere pe Termen Lung- 

                      Medie Ponderată Temporal 

MARPOL Set de reguli din Organizaţia maritimă  

   internaţională (IMO) pentru prevenirea 

poluării  

                  mării 

N.s.a. Nespecificat altundeva 

OECD Organizaţia pentru cooperare şi dezvoltare  

 economică (OCDE) 

OMS  Organizaţia mondială a sănătăţii 

OPPTS Biroul de prevenire, pesticide şi substanţe 

toxice 

PBT Persistent, Bioacumulativ, Toxic 

PE Polietilenă 

PNEC Concentraţie predictibilă fără efect 

Reg.  Regulament 

SP Precauţie de siguranţă 

SPo Prevedere specifică 

STOT Toxicitate asupra unui organ ţintă specific 

vPvB foarte persistent, foarte bioacumulativ 

 

   

   

 Fraze pericol relevante  ........  

 

 

   

 Recomandări privind instruirea 

 ..............................................  

Acest material trebuie utilizat numai de persoane cărora 

le-au fost  



 

 

Fişă cu date de securitate conform Reg. UE 1907/2006 modificat 
 

  aduse la cunoştinţă proprietăţile sale periculoase şi care 

au fost instruite despre precauţiile de siguranţă necesare. 

 

 Informaţiile furnizate în această fişă cu date de securitate sunt considerate precise şi 

sigure, însă utilizările produsului variază şi pot apărea situaţii neprevăzute de Aectra/CIG.  

Utilizatorul trebuie să verifice valabilitatea informaţiilor în conformitate cu 

circumstanţele locale. 

  

 Întocmit de: Chemical Independent Group 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


